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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uznaje przedsiębiorstwa z branży kultury i branży twórczej, które zapewniają 5 mln 
miejsc pracy i 2,6% PKB UE, za jedną z głównych sił napędowych wzrostu w UE;

2. podkreśla znaczenie sprawnego wdrożenia i pomyślnej realizacji inicjatywy dotyczącej 
agendy cyfrowej dla umożliwienia przedsiębiorstwom z branży kultury i branży twórczej 
pełnego wykorzystywania możliwości, jakie stwarzają szerokie pasmo o dużym zasięgu i 
prędkości oraz nowe technologie bezprzewodowe;

3. apeluje do Komisji, w kontekście agendy cyfrowej, o wspieranie przedsiębiorstw z branży 
kultury i branży twórczej w dążeniu do rozwoju konkurencyjnych i innowacyjnych 
internetowych modeli działalności opartych na współfinansowaniu i podziale ryzyka 
między te przedsiębiorstwa i pośredników;

4. podkreśla, że prawa własności intelektualnej są podstawowym składnikiem majątku 
przedsiębiorstw branży twórczej, czynnikiem pobudzającym indywidualną kreatywność i 
inwestycje w twórczość; apeluje zatem, aby stworzyć systemy pomagające 
przedsiębiorstwom z branży kultury i branży twórczej w dostosowaniu się do cyfrowej 
transformacji poprzez usługi internetowe oparte na nowych formach zarządzania 
prawami, które będą wspierać prawa autorskie;

5. podkreśla pilną potrzebę finansowania inicjatyw na rzecz branży twórczej i wskazuje na 
fakt, że – ze względu na charakter przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej –
najodpowiedniejszymi formami finansowania są inwestycje na niepublicznym rynku 
kapitałowym, inwestor indywidualny, finansowanie o charakterze mieszanym, a także 
proponuje wykorzystanie ram Europejskiego Stowarzyszenia Branż Twórczych (ECIA) 
jako platformy dostępu do międzynarodowego doradztwa w zakresie gotowości 
inwestycyjnej i długoterminowych strategii działalności handlowej;

6. zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia bardziej korzystnego środowiska podatkowego i 
inwestycyjnego, co wiązałoby się z ponownym rozważeniem obowiązujących przepisów 
dotyczących podatku VAT (w tym ogromnej rozbieżności między stawkami 
internetowymi i tradycyjnymi) oraz rozszerzenie zakresu systemów wykorzystywania 
kombinacji ulg podatkowych.


